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Po co nowa dyrektywa? 

 
Rosnąca liczba produktów leczniczych sfałszowanych, 
zawierających składniki gorszej jakości lub sfałszowane – 
nie zawierające żadnych składników czynnych lub 
składniki, w tym substancje czynne w nieodpowiedniej 
dawce. 

Dotąd, EGA zwracała uwagę, że  źródłem sfałszowanych 
produktów jest sprzedaż internetowa (ok. 50%) oraz 
handel lekami w miejscach nielegalnych (np. targowiska). 

 

W marcu br. doszło do wprowadzenia na terenie Niemiec 
przez legalne kanały dystrybucji  Omeprazolu 
wyprodukowanego w firmie hiszpańskiej „Laboratories 
Liconsa” w opakowaniach firmy Ratiopharm, Heksal – jest 
to pierwszy przypadek wprowadzenia do obrotu przez 
legalną sieć dystrybucyjną produktu sfałszowanego. 

 

 



Najważniejsze postanowienia dyrektywy 

 
Substancje czynne są przywożone na obszar UE z krajów 
trzecich tylko pod warunkiem spełnienia następujących 
warunków: 

 Zostały wytworzone zgodnie z GMP co najmniej 
równoważnymi zasadom ustanowionym prze Unię 
(2.01.br.)  

 Substancjom czynnym towarzyszy pisemne 
potwierdzenie od właściwego organu państwa, że 
GMP wytwórcy substancji są co najmniej 
równoważne zasadom obowiązującym w UE (2 lipiec 
br.),  

 Zakład wytwarzający substancję podlega regularnej 
kontroli sprawdzającej skuteczność systemu GMP 
oraz inspekcjom nadzoru farmaceutycznego na 
poziomie podobnym do UE. 

 

 



Foreseen Costs to Industry 

Printing linear / 2D-matrix barcode 

• Adjustments production line 

• Serialisation unique codes 

• Additional information in the code?  

Anti-tampering feature 

• Adjustments production line 

• Type of feature 

• Audits and reworks 

Repository systems: 

• Depending on the number of medicines on the 
white- and black list. (risk assessment) 

• Pan-European hub will give additional costs 

4 



Stanowisko Komisji Europejskiej DG 

SANCO – Nils Behrndt  

Komisja oczekuje uchwalenia postanowienia o unikalnym 
identyfikatorze w połowie 2014r: 

Zasadą będzie opatrzenie cechami zabezpieczającymi wszystkich 
leków Rx, a więc także opakowań leków generycznych, 

„biała lista” powinna zawierać niewiele („very few”) produktów o 
bardzo niskim ryzyku fałszowania,  co zostanie ustalone wg 
następujących kryteriów: 

a. Stwierdzone przypadki fałszowania, zarówno w UE, jak i w 
państwach trzecich, 

b. Cena i ilość , 

c. Konsekwencje fałszowania dla zdrowia publicznego, 

d. Zagrożenie wywoływane chorobą, leczoną przy ich pomocy 

Hurtownia będzie odpowiedzialna jeśli zakupi produkt w 
niepewnym źródle. 

 

 



Stanowisko Komisji Europejskiej DG 

SANCO – Nils Behrndt  

Komisja zdaje sobie sprawę z wysokiego kosztu 

wdrożenia zabezpieczeń:  

 zwłaszcza dla przemysłu generycznego, ale także dla 

hurtowni i aptek, 

 dlatego, przepisy wykonawcze powinny stanowić 

„otwarty standard”, choć Komisja jeszcze nie wie w 

jakim zakresie (?), 

 Najbardziej dotknięte będą małe firmy, ale niestety 

nie wydaje się, aby Komisja rozważała  różnice w 

obciążeniu kosztami pomiędzy firmami 

wprowadzającymi leki oryginalne i generyczne. 

 

 



Stanowisko EGA (1) 

 EGA podziela potrzebę zabezpieczenia interesu 
zdrowotnego pacjentów poprzez stopniowe 
wdrażanie systemu zabezpieczenia opakowań: 

Określenie minimalnej  liczby produktów 
posiadających zabezpieczenia, 

Na początek należy wybrać produkty o największym 
ryzyku fałszowana, 

Nie należy wprowadzać zabezpieczeń  w przypadku 
produktów nie niosących ryzyka, 

Dalsze produkty wyposażać w zabezpieczenia w 
przypadku zdefiniowania silnego ryzyka,  

Wdrożenie 2D kodu w celu poprawy zarządzania 
łańcuchem dostaw powinno dotyczyć całej Europy, a 
nie tylko krajów UE 

 

 



Stanowisko EGA (2) 

 EGA, w skutek stanowiska Komisji zmienia swoje 

stanowisko względem zawartości „białej listy” – nie 

wszystkie produkty o niskiej cenie będą mogły się na 

niej znaleźć, 

 Stowarzyszenie krajowe powinny ocenić  wpływ 

regulacji na firmy – ocenia się, że jeśli na „białej 

liście” znajdzie się mniej niż 50% produktów, to 

wszystkie linie pakowania będą musiały być 

zmienione (przedłużone o moduł nadrukowujący 

numer identyfikujący na opakowaniu – serializacja).  



Substancje aktywne  

 Koordynacja działań przez zespół zadaniowy 

powołany przez szefów agencji rejestracyjnych 

(HMA), 

 Spodziewane dalsze działania: 

 Przeprowadzenie inspekcji przez nadzór europejski 

do końca czerwca ok. 25 firm spoza UE 

wytwarzających substancje,  

 W dalszym ciągu zbierane są dane o firmach 

wytwarzających substancje poza UE, spodziewane 

jest zebranie w tym czasie informacji o ok. 300 

firmach, które będą wymagały inspekcji.  

 



Stan przygotowania krajów do certyfikacji 

 
 Szwajcaria uzyskała status kraju spełniającego 

wymagania GMP dla wytwarzania API 

 Japonia i USA czekają na uzyskanie statusu 
krajów spełniających wymagania GMP dla 
wytwarzania API 

 Kanada, Korea Płd, Tajwan, Ukraina będą  
wydawały certyfikaty 

 Indie zapowiedziały, że rozpoczną wydawanie 
certyfikatów  w połowie maja 

 Chiny zapowiadały, że rozpoczną wydawanie 
certyfikatów na początku kwietnia 

  Brazylia ubiega się o uzyskanie statusu kraju 
spełniającego wymagania GMP dla API 

 
 



 

KE - Pytania i Odpowiedzi 

10. PYTANIE: CZY PRZEPISY TE DOTYCZĄ TAKŻE SUBSTANCJI 
CZYNNYCH ZAWARTYCH W IMPORTOWANYM GOTOWYM 
PRODUKCIE LECZNICZYM? 

Odpowiedź: Nie. W odniesieniu do gotowych produktów 
leczniczych obowiązują przepisy dotyczące importu gotowych 
produktów leczniczych (pozwolenie na import i zwolnienie partii 
przez osobę wykwalifikowaną, patrz art. 40 ust. 3 i art. 51 
dyrektywy 2001/83/WE). Przepisy te nie uległy zmianie. 

11. PYTANIE: CZY PISEMNE POTWIERDZENIE JEST TAKŻE 
WYMAGANE W PRZYPADKU IMPORTOWANYCH SUBSTANCJI 
CZYNNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY JUŻ ZMIESZANE Z SUBSTANCJAMI 
POMOCNICZYMI, ALE NIE STANOWIĄ JESZCZE GOTOWEGO 
PRODUKTU LECZNICZEGO? 

Odpowiedź: Nie. Przepisy dotyczące pisemnego potwierdzenia 
nie obejmują takiego częściowego wytworzenia produktu 
gotowego. 



 

KE - Pytania i Odpowiedzi 

5. QUESTION:WHAT IF, AT THE TIME OF EXPORT OF AN ACTIVE 

SUBSTANCE TO THE EU, IT IS NOT KNOWN WHETHER THE ACTIVE 

SUBSTANCE IS USED IN A MEDICINAL PRODUCT FOR HUMAN USE OR 

NOT? 

Answer: If the consignment is not accompanied by a written 

confirmation, the active substance cannot be used in a medicinal 

product for human use. 

 

6. QUESTION: IS THE WRITTEN CONFIRMATION EXPECTED TO CONFIRM 

COMPLIANCE WITH EU-RULES? 

Answer: No. The written confirmation has to confirm compliance with 

GMP rules 'equivalent' to the rules applied in the EU. 

 



 

KE - Pytania i Odpowiedzi 

7.  QUESTION: IN MY NON-EU COUNTRY, THE APPLICABLE STANDARDS 

FOR 

MANUFACTURING OF ACTIVE SUBSTANCES ARE THE GOOD 

MANUFACTURING PRACTICES FOR ACTIVE SUBSTANCES OF THE WORLD 

HEALTH ORGANISATION (WHO) – FORTY-FOURTH TECHNICAL REPORT, 

NO. 957, 2010, ANNEX 2. ARE THESE STANDARDS EQUIVALENT TO 

THOSE IN THE EU, AS REQUIRED ACCORDING TO EU LEGISLATION? 

 Answer: Yes. 

 

8. QUESTION: IN MY NON-EU COUNTRY, THE APPLICABLE STANDARDS 

ARE ICH Q7. 

ARE THESE STANDARDS EQUIVALENT TO THOSE IN THE EU, AS 

REQUIRED 

ACCORDING TO EU LEGISLATION? 

 Answer: Yes. 



 

KE - Pytania i Odpowiedzi 

28. QUESTION: HOW MANY NON-EU COUNTRIES HAVE SO FAR 

REQUESTED TO BE LISTED? 

 Answer: A list of non-EU countries which have so far requested to 

be listed is available here:  http://ec.europa.eu/health/human-

use/quality/index_en.htm. 

 

29. QUESTION:WHEN IS THE LIST GOING TO BE PUBLISHED BY THE 

COMMISSION? 

Answer: The Commission is going to publish an additional non-EU 

country on the list once its equivalence assessment has been 

finalised. The equivalence-assessment takes several months from 

the request from the non-EU country. 



KE - Pytania i Odpowiedzi 

12.  PYTANIE: KTO SPRAWDZA, CZY DO IMPORTOWANEJ SUBSTANCJI 
CZYNNEJ DOŁĄCZONO PISEMNE POTWIERDZENIE? 

 

Odpowiedź: Powinien to sprawdzać wytwórca gotowego 
produktu leczniczego odbierający dostawę. Sprawdzenia może 
dokonać również importer substancji czynnej w momencie 
importu. 

Weryfikacja, czy takie kontrole się odbywają, zależy od prawa 
transponowanego w państwie członkowskim, do którego 
importowana jest substancja czynna. Weryfikacja może być 
dokonana: 

 przez odpowiedni urząd w momencie importu i (lub) 

 w ramach inspekcji dokonywanej u importera substancji 
czynnej i (lub) 

 w ramach inspekcji wytwórcy produktu leczniczego, który 
wykorzystuje importowaną substancję czynną. 

 



Wprowadzenie regulacji do prawa 

farmaceutycznego w krajach 

członkowskich UE  

Wprowadzenie do  prawa narodowego:  

     wprowadziły: Cypr, Dania, Niemcy, Francja, Węgry, 

Rumunia, 

      SE, Słowacja, 

      gotowe do publikacji: Belgia, Hiszpania, Bułgaria, Wielka 

Brytania 

Grupa 12 krajów członkowskich wyraziła potrzebę 

wprowadzenia tzw. planu B, który ma polegać na 

przedłużenie okresu przejściowego: 

     EE, ES, FR, HU, IT, LT, LU, NL, PL, SE, SK, UK 

    Plan B będzie rozważany w maju o ile opóźnienia w 

procesie wydawania certyfikatów zagrożą brakiem leków. 





Wzrost kosztów działalności firm farmaceutycznych 

 Wzrost kosztów prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem 

stosowania produktów leczniczych – projekt nowelizacji 

ustawy Prawo Farmaceutyczne wraz z projektami aktów 

wykonawczych  z18/03/2013   - roczna opłata za jeden 

produkt ma wynieść 2.800 PLN rocznie.  W skali całego 

przemysłu krajowego stanowić to będzie ok. 20 - 30 mln. zł. 

 Opłaty za ocenę rocznych raportów o działaniach 

niepożądanych (PSUR) dokonywaną przez Agencję w 

Londynie (EMA) – propozycja b. wysokich opłat ok. kilka 

milionów euro rocznie dla dużej firmy generycznej.  

 Koszt wdrożenia postanowień tzw. dyrektywy o 

zapobieganiu fałszowaniu leków (2011/62/UE) – ok. 4 mln 

Euro.  





KE - Pytania i Odpowiedzi 

12. PYTANIE: KTO SPRAWDZA, CZY DO IMPORTOWANEJ 

SUBSTANCJI CZYNNEJ DOŁĄCZONO PISEMNE POTWIERDZENIE? 

Odpowiedź: Powinien to sprawdzać wytwórca gotowego produktu 

leczniczego odbierający dostawę. Sprawdzenia może dokonać również 

importer substancji czynnej w momencie importu. 

Weryfikacja, czy takie kontrole się odbywają, zależy od prawa 

transponowanego w państwie członkowskim, do którego importowana 

jest substancja czynna. Weryfikacja może być dokonana:  

 przez odpowiedni urząd w momencie importu i (lub) 

  w ramach inspekcji dokonywanej u importera substancji czynnej i 

(lub) 

 w ramach inspekcji wytwórcy produktu leczniczego, który 

wykorzystuje importowaną substancję czynną. 

   









Co możemy zrobić? 

 
 Do 11 marca firmy zrzeszone w EFPIA uzyskały 

zaledwie 6 na 700  potrzebnych certyfikatów, firmy 

EGA do 13 marca 5 na 852 

 

 Powiadomić KE i Ministra Zdrowia (URPL oraz 

nadzór) o możliwych brakach leków spowodowanych 

niemożnością uzyskania od wytwarzającego 

substancję pisemnego certyfikatu pomimo wystąpienia 

do władz nadzoru swojego kraju na dwa miesiące 

przed 2 lipca – tj. przed 2 maja br. 

 

 

 



Wzrost kosztów działalności firm 

farmaceutycznych 

 Wzrost kosztów prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem 

stosowania produktów leczniczych – projekt nowelizacji 

ustawy Prawo Farmaceutyczne wraz z projektami aktów 

wykonawczych  z18/03/2013   - roczna opłata za jeden 

produkt ma wynieść 2.800 PLN rocznie. Dla całego 

przemysłu krajowego stanowić to będzie ok. 20 -30 mln. zł. 

 Opłaty za ocenę rocznych raportów o działaniach 

niepożądanych (PSUR) dokonywaną przez Agencję w 

Londynie (EMA) – propozycja b. wysokich opłat ok. kilka 

milionów  euro rocznie dla dużej firmy generycznej.  

 Koszt wdrożenia postanowień tzw. dyrektywy o 

zapobieganiu  fałszowaniu leków (2011/62/UE) – ok. 4 mln 

Euro dla dużej firmy generycznej.  



Dziękuję za uwagę! 

 
wojciech.kuzmierkiewicz@polpharma.com 


